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is het meest
persoonlijke dat u van
3 Wat
uw buren weet?
‘Best veel. Ik spreek ze, ik zie ze en ik

foto : jeroen poort vliet

20

probeer ik dat probleem voor onze

dat ik van ze weet, dat kan ik hier

doelgroep te agenderen bij allerlei

natuurlijk niet zeggen.’

organisaties. Bijvoorbeeld door te spre-

vloed hebben als ze goed geïnformeerd

vorming. Er is nog veel koudwatervrees

zijn over regels, over plannen voor re-

om GGZ-cliënten te huisvesten.’
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bijeenkomst is niet genoeg. En op zo’n

Wanneer was u voor het
laatst verschrikkelijk
boos? En waar ging
dat over?

bijeenkomst moeten zij zich veilig voe-

‘Deze zomer huurde ik een vakantie-

len, zodat ze zich durven uitspreken.’

huis via Airbnb. Een prima huis, maar er

welk moment was u
het moedigst?
8 Op

‘VOOR ONZE
DOELGROEP
ZIJN DE
KOMENDE
JAREN 10.000
WONINGEN
NODIG.’

Wachttijden hebben te maken met het
aantal woningen, maar ook met beeld-

hangen in de hal over een informatie-

waren ook wat verbeterpunten. Die
heb ik als suggesties opgenomen in de
recensie na afloop. De eigenaar van de

‘Toen ik een jaar of vijfentwintig was

woning reageerde volstrekt onredelijk

maakte ik een rondreis door Amerika.

en daar werd ik erg boos over.’

was uw laatste
goede voornemen?
16 Wat

buurmeisje van acht
vraagt wat voor werk u
13 Uw
doet. Wat antwoordt u?
‘Toen ik bij GGZ Nederland ging werken heb ik het zo aan mijn zoon van negen uitgelegd: “Er zijn mensen die in de
problemen kunnen komen omdat ze
ziek worden in hun hoofd. En er zijn
heel veel mensen die voor die mensen
zorgen. En voor die mensen zorg ik dan
weer.” “Dat is best cool”, zei hij.’

9

Uit wat voor nest
komt u?
‘Een domineesgezin met vier dochters.
Maatschappelijk en politiek betrokken,
een hecht gezin. Dat is nog steeds
voelbaar als we bij elkaar komen.’

u minister van
Wonen was, wat zou u
25 Als
als eerste doen?
‘Een grote bijeenkomst organiseren

‘Ik was vast van plan op tijd bij dit inter-

met iedereen die zich op de een of

view te zijn. Maar de vergadering liep

andere manier verantwoordelijk voelt

In Denver miste ik mijn aansluitende

iets uit en het laatste agendapunt was

voor wonen in Nederland. Om bijvoor-

vlucht naar Aspen. De enige manier om

echt heel belangrijk.’

beeld te verkennen hoe we het pro-

door te reizen was een auto huren. Ik
had net een week mijn rijbewijs, het
was donker en ik moest de Rocky
Mountains in. Ik heb heel diep adem
gehaald, en het erop gewaagd. Het
‑alternatief was op de grond gaan zitten
en niets doen.’

Aan welk huis bewaart u
de beste herinneringen en
waarom?
‘Het huis van mijn oma in de Rivierenbuurt in Amsterdam. Toen ik ging
studeren woonde ik daar vlakbij op
kamers. Ik ging regelmatig ’s morgens
bij mijn oma douchen. Zij stond dan al
in haar peignoir het vlees aan te braden.
Als ik ’s avonds wel eens bij haar langs
ging dronken we een glas sherry.’
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lijke congres over zelfstandig wonen.

‘Huurders kunnen alleen genoeg in-

contact belangrijk. Een briefje op

16 MIN OF MEER
PERSOONLIJKE
VRAGEN EN
16 VRAGEN
OVER SOCIALE
HUISV ESTING.
DEZE KEER IS HET
JACOBINE GEEL
DIE BLIND DE
V RAGEN KIEST.

ken op Expeditie Begonia, het lande

Wanneer hebben
huurders genoeg invloed?

GGZ-cliënten is daarbij persoonlijk

woningen
heeft Neder
land nodig?

‘Als voorzitter van GGZ Nederland

hoor ze. Maar het meest persoonlijke

novatie of over de tarieven. Zeker voor

1

zou u doen aan de
Hoeveel
wachttijden voor een
28 Wat
26
sociale huurwoning?
huur

Kunnen we in Nederland
wonen helemaal aan de
markt overlaten?
‘Nee dan wordt het te veel survival of
the fittest.’

wie zou u
10 Met
het liefst een
uur in de lift
vastzitten?

‘MET DE NIEUWE
VOORZITTER
VAN AEDES,
VOOR EEN
GRONDIGE
VERKENNING
VAN DE
HUISVESTINGS
OPGAVE VAN
GGZ-CLIËNTEN.
DAT WORDT EEN
NUTTIG UURTJE.’
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Wat maakt een wijk goed
om in te wonen?

bleem van de wachttijden écht kunnen
aanpakken. En om draagvlak te creëren
voor oplossingen die niet direct op

‘GGZ-cliënten hebben behoefte aan

alleen maar enthousiasme zullen stui-

rust en stabiliteit. Voorzieningen moe-

ten.’

ten bereikbaar zijn en verwelkomend.
Persoonlijk contact is heel belangrijk:
als er niet alleen forensen in de wijk
wonen, is dat veel gemakkelijker.’

een overlastgever
22 Moet
de wijk uit?

‘In de ideale wijk is voldoende veerkracht en organisatietalent om het niet
overlast zeker niet negeren. Samen

JACOBINE GEEL
(1963) is sinds 2013 voorzitter

kunnen bewoners de problemen

van GGZ Nederland, de brancheorga-

adresseren en oplossen.’

nisatie voor de geestelijke gezond-

snel zo ver te laten komen. Je moet

30

Is Nederland in ruimte
lijke zin klaar?

heidszorg en verslavingszorg in
Nederland. Ook is zij voorzitter van
Oikocredit. Deze organisatie verstrekt

‘Als je over dit land vliegt, zie je dat het

microkredieten aan ondernemende

wel erg aangeharkt is. We kunnen in

mensen in ontwikkelingslanden.

Nederland wel meer scharrelruimte

Jacobine op zondag is haar wekelijkse

gebruiken.’

talkshow bij kro-ncrv.

